Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01), Osnivačka skupština Udruge
studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci, održana 26. travnja 2014. godine, donijela je:

STATUT
UDRUGE STUDENATA BIOTEHNOLOGIJE SVEUČILIŠTA U RIJECI
I
OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
(1) Statut je temeljni akt Udruge studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci (naslovno: Udruge).
(2) Statut donosi Osnivačka skupština Udruge koju čine studenti Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci,
pri čemu za njega treba glasovati većina prisutnih članova Osnivača.

Članak 2.
(1) Ovim Statutom se u skladu sa Zakonom o udrugama („Narodne novine“ broj 88/01, naslovno: Zakon) i
Pravilnikom o vođenju registra studentskih udruga i drugih studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci
(„Narodne novine“ broj 71/07./01) i drugim propisima određuje:
-

naziv i sjedište udruge,

-

područje djelovanja,

-

ciljeve udruge te djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi,

-

način ostvarivanja javnosti rada,

-

članstvo te prava i obveze članova,

-

Tijela udruge, njihov sastav, način izbora i razriješenja, ovlasti, odlučivanje te trajanje mandata,

-

načinu stjecanje imovine,

-

postupak pri prestanku postojanja, te postupak s imovinom u slučaju prestanka postojanja Udruge,

-

ostala pitanja važna za rad Udruge.

Članak 3.
(1) Puni naziv Udruge je Udruga studenata biotehnologije Sveučilišta u Rijeci.
(2) Skraćeni naziv Udruge je usbRi.
(3) Sjedište Udruge je u Rijeci, Sveučilišni kampus na Trsatu, Radmile Matejčić 2.
(4) Odluku o promijeni sjedišta donosi Skupština.
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Članak 4.
(1) Udruga je udruga registrirana pri Uredu državne uprave Republike Hrvatske u Primorsko-goranskoj
županiji.
(2) Udruga je kao studentska udruga upisana u Registar studentskih organizacija Sveučilišta u Rijeci.
(3) Udruga je neprofitna pravna osoba.

Članak 5.
(1) Udruga ima pečat. Pečat Udruge je okruglog oblika promjera 3 cm s upisanim tekstom uz rub koji glasi:
Udruga studenata biotehnologije – Sveučilište u Rijeci.

Članak 6.
(1) Udrugu zastupa Predsjednik, Dopredsjednik i Tajnik.
(2) Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Udruge.

II
CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE
Članak 7.
(1) Udruga je studentsko udruženje studenata Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeci koje štiti interese
studenata, te se zauzima za edukativno, ekološko, etičko, humanitarno, kultuloroško, socijalno, stručno,
sportsko i znanstveno djelovanje, bez namjere stjecanja dobiti.

Članak 8.
(1) Udruga:
-

donosi plan i program rada Udruge,

-

informira javnost o djelovanju Udruge,

-

brine o kvaliteti života studenata, studentskom standardu i drugim pitanjima važnim za studente

Odjela za biotehnologiju,
-

potiče uključivanje studenata u rad i djelovanje Udruge,

-

surađuje s javnim i privatnim sektorom,

-

potiče izvannastavne aktivnosti studenata,

-

uključuje se u postojeće aktivnosti i događanja Sveučilišta u Rijeci i grada Rijeke,

-

potiče znanstveno i stručno djelovanje, pokretanje samostalnih projekata i uključivanje u postojeće,

-

potiče i organizira humanitarne aktivnosti,

-

potiče i organizira sportsku aktivnost,
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-

organizira edukacije kroz organizirana predavanja i radionice,

-

surađuje s drugim udrugama,

-

predlaže plan financiranja studentskih aktivnosti,

-

izdaje časopis kojim izvješćuje javnost o djelovanju Udruge,

-

raspravlja o izvješću o radu i poslovanju Udruge te o tome donosi odluke,

-

obavlja druge djelatnosti od interesa za studente Odjela za biotehnologiju.

Članak 9.
(1) Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje se:
pravodobnim izvješćivanjem članova o radu Udruge i značajnim događanjima, pisanim izvješćima, na

-

posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
javnim priopćavanjem.

-

III
ČLANSTVO U UDRUZI
Članak 10.
(1) Članom Udruge može postati svaka punoljetna fizička i pravna osoba koja je zainteresirana za rad u
Udruzi, te koja prihvaća odredbe ovog Statuta.
(2) Osoba koja želi postati redovitim članom Udruge podnosi zahtjev Tajniku, koji donosi odluku o prijemu u
članstvo Udruge.
(3) Članstvo se ostvaruje potvrđenom prijavnicom i uplatom upisnine u Udrugu.
(4) Članom Udruge se postaje upisom u registar članova.

Članak 11.
(1) Skupština udruge određuje iznos članarine.
(2) Članarina se plaća na početku akademske godine i vrijedi do početka sljedeće.
(3) Početak akademske godine određuje se odlukom Rektora Sveučilišta u Rijeci.

Članak 12.
(1) Prava i obaveze članova su:
-

uključivanje u aktivnosti Udruge,

-

sudjelovanje u upravljanju poslovima Udruge,

-

da imaju pravo birati i biti izabrani i Udruzi,

-

da se odazovu na poziv za organizirano sudjelovanje u akcijama i djelovanju Udruge,

-

da čuvaju ugled Udruge i djeluju u skladu s ljudskim i poslovnim moralom,

-

da se ophode korektno prema ostalim članovima,
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-

da redovito plačaju propisanu članarinu,

-

da čuvaju materijalna dobara Udruge,

-

da izvršavaju preuzete obveze.

Članak 13.
(1) Članstvo u Udruzi prestaje:
-

dragovoljnim istupom,

-

neplaćanjem članarine,

-

isključenjem temeljem odluke Skupštine Udruge.

(2) Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ukoliko do isteka 100 dana od početka akademske
godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
(3) Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Skupština. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana
podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna žalbu riješiti u roku od trideset dana.

Članak 14.
(1) Udruga se može po potrebi udružiti sa srodnim udrugama i organizacijama na području Republike
Hrvatske, koje imaju slične ciljeve i područje djelatnosti u svrhu tehničkog napretka i ostvarivanja ciljeva
definiranih Statutom Udruge.
(2) Odluku o udruživanju Udruge sa drugim udrugama kao i odluku o raskidanju suradnje donosi Skupština.
(3) Udruga se može po potrebi učlanjivati u druge udruge te međunarodne udruge i organizacije sukladno
Zakonu o Udrugama Republike Hrvatske, a u svrhu ostvarivanja ciljeva definiranih ovim statutom.
(4) Odluku o učlanjivanju Udruge u druge organizacije i udruge kao i odluku o raskidanju članstva, donosi
Skupština Udruge.

IV
TIJELA UDRUGE
Članak 15.
(1) Tijela Udruge su:
-

Skupština,

-

Predsjednik,

-

Dopredsjednik,

-

Tajnik,

-

Voditelji.

Članak 16.
(1) Član tijela Udruge može biti razriješen dužnosti prije isteka mandata na koje je izabran:
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-

prestankom statusa studenta,

-

danom podnošenja ostavke,

-

ako zbog objektivnih okolnosti nije u stanju obavljati dužnost

-

ako ne sudjeluje u radu Udruge bez opravdanog razloga najmanje tri mjeseca u tijeku akademske

godine,
-

svojim ponašanjem teško povrijedi ugled Udruge,

-

u ostalim slučajevima predviđenim ovim Statutom.

(2) Odluku o razrješenju dužnosti donosi Skupština natpolovičnom većinom glasova prisutnih članova.
(3) Zamjenu razrješenom članu predlaže Predsjednik, a imenuje Skupština.
(4) U slučaju razrješenja Predsjednika Udruge Dopredsjednik se imenuje vršiteljem dužnosti predsjednika
Udruge do izbora novog predsjednika u roku od dva mjeseca.

SKUPŠTINA

Članak 17.
(1) Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni članovi
udruge, odnosno Voditelji pojedinih aktivnosti Udruge koje predlaže Predsjednik, a imenuje Skupština.
(2) Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tri mjeseca, dok
se izborna sjednica Skupštine održava svake dvije godine.
(3) U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja
sjednice.
(4) Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge. U svom
zahtjevu su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu u roku od 15 dana od
dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelj.

Članak 18.
(1) Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika predsjedava Dopredsjednik. U
odsutnosti Predsjednika i Dopredsjednika, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti
osobu koja će predsjedavati sjednicom.
(2) Tajnik je dužan voditi zapisnik o radu sjednice, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 19.
(1) Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke
donosi većinom glasova nazočnih članova.
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Članak 20.
(1) Skupština Udruge:
-

utvrđuje politiku razvitka Udruge,

-

donosi i mijenja Statut Udruge,

-

donosi druge akte i odluke vezane za rad udruge,

-

bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika,

-

razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,

-

daje smjernice za rad Udruge,

-

odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,

-

odlučuje o prestanku rada Udruge,

-

obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK

Članak 21.
(1) Predsjednik Udruge obavlja izvršne funkcije i druge poslove određene ovim Statutom.
(2) Predsjednika Udruge bira Osnivačka skupština Udruge na mandat od dvije godine.

Članak 22.
(1) Predsjednik Udruge:
-

zastupa Udrugu,

-

saziva i predsjedava sjednicama Skupštine Udruge,

-

rukovodi radom Skupštine Udruge,

-

utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje,

-

utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,

-

brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka Skupštine Udruge,

-

upravlja imovinom Udruge,

-

podnosi izvješće o radu Udruge Skupštini Udruge,

-

imenuje Voditelje pojedinih aktivnosti Udruge i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke

-

brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge,

-

nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge,

-

obavlja i druge poslove predviđene ovim Statutom i drugim općim aktima Udruge.

Članak 23.
(1) Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge.
(2) Predsjednik podnosi Skupštini izvješeće na svakoj redovnoj sjednici
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(1) U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamijenjuje Dopredsjednik i ima sve
njegove ovlasti i obavlja sve njegove poslove utvrđene Zakonom i ovim Statutom, s tim da sve akte i
dokumentaciju potpisuje uz oznaku „UZ" (u zamjenu). Mandat Dopredsjednika traje 2 godine.

TAJNIK

Članak 24.
(1) Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine za obavljanje stručno-administrativnih
poslova u Udruzi.
(2) Tajnik Udruge:
-

vodi registar članova,

-

vodi zapisnike sjednica Udruge,

-

brine o izradi akata i odluka koje donosi udruge,

-

vodi i čuva arhivu Udruge i svu ostalu dokumentaciju koja mu se povjeri na čuvanje,

-

vodi administrativne poslove Udruge,

-

podnosi godišnje izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Skupštini Udruge,

-

obavlja i druge poslove određene ovim Statutom.

VODITELJI

Članak 25.
(1) Voditelje aktivnosti Udruge predlaže Predsjednik, a imenuje Skupština natpolovičnom većinom glasova.
(2) Odlukom se određuje zadaća Voditelja i odgovornost za obavljanje poslova.
(3) Mandat Voditelja traje 2 godine i može biti smijenjen odlukom Skupštine.
(4) Voditelji podnose izvješća o radu na redovitim sjednicama Skupštine.

V
ODREDBE O OPOZIVU

Članak 26.
(1) Mandat u svim tijelima Udruge traje dvije godine.
(2) Mandat prestaje istekom vremena, opozivom ili usvajanjem ostavke na funkciju.
(3) Mandat može prestati prije isteka vremena ukoliko član zanemaruje svoje dužnosti ili ih ne obavlja u
skladu s ovim Statutom i drugim pozitivnim propisima te odlukama tijela Udruge.
(4) Opoziv se vrši po istom postupku kao i izbor.

Članak 27.
(1)

Postupak za opoziv predsjednika, dopredsjednika i tajnika Udruge, odnosno voditelja pokreće Skupština.
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(2)

Prijedlog za opoziv tijela upravljanja Udruge može podnijeti 1/3 članstva Skupštine.

(3)

Nakon razmatranja prijedloga za opoziv, Skupština odlučuje hoće li se pristupiti glasovanju o opozivu.

(4)

Predsjednik udruge, odnosno član tijela upravljanja opozvan je ako je za opoziv glasovala većina

nazočnih članova.
(5)

Ako se razrješi tijelo upravljanja, Skupština tada bira novo tijelo s novim mandatom, a ukoliko razrješava

pojedine članove tijela Skupština bira nove članove na vrijeme do isteka mandata tijela u čiji su sastav birani.

VI
IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 28.
(1) Imovinu Udruge čine:
-

novčana sredstva,

-

pokretne stvari,

-

nekretnine,

-

druga imovinska sredstva.

Članak 29.
(1) Udruga stječe imovinu:
-

od članarine,

-

od dobrovoljnih priloga i darova,

-

od donacija proračuna,

-

iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 30.
(1) Godišnje izvješće o materijalno-financijskom poslovanju Tajnik Udruge podnosi Skupštini na razmatranje
i prihvaćanje.
VII
PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE

Članak 31.
(1) Udruga prestaje postojati u slučajevima predviđenim zakonom.
(2) U slučaju prestanka postojanja Udruge preostala imovina će pripasti osnivačima Udruge.
(3) U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja
Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge.
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VIII
ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.
(1) Statut Udruge donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine Udruge nakon provedene
rasprave.
(2) Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge.

Članak 33.
(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

______________________
Ivan Labik
Predsjednik Udruge

U Rijeci, 26. travanj 2014. godine
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